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2.2. Fluidyzacja
Bardzo czgstow produkcji lub w przetworstwiemamy do czynieniaz substancjaw postaci rozdrobnionejfazy stalej. Faza stala mole pelnic roZne role w przebieguprocesu.
MoZe nie brac udzialuw glownym procesie,a jedynie umozliwia6rozwiniqciepowierzchni
l<ontaktufaz, na przyklad j ako wypelnienie kolumn absorpcyjnych, destylacyjnychlub
ekstrakcyjnych.Moze znajdowai siQ w reaktorachchemicznychjako kataltzator. Moze
takZebrai czynny udzial w procesiej ako j eden z reagentow.
Spos6b kontaktowania siq przepfwaj4cego ptynu z rozdrobnion4 fazq stal4 znajduj4c4
siq w aparacieo porowatym dnie, w zalehnoSciod zachowaniasig ziaren ctaLastalego,
rnoznapodzielicna trzy rodzale'.
a) przeplyw plynu przez nieruchomezloZefazy stalej (cz4stki ciala stalegonie poruszajq
siQ wzglgdern Scianekaparatu ani wzglqdem siebie, na przyklad sE zatrzymywane
pomigdzydwoma porowatymiekranamilub plyn przeplywazniewielk4prqdkoScid,
b) przeptyw plynu przezzloIe fluidalne (szczegolowoom6wioneponizej),
c) transport pneumatyczny fazy stalej (ptyn porywa cz4stki crala stalego L razefft poruszajqsiEw aparacie).

2.2.1.Og6lna charakterystykafluidyzacji
Jak wynrka z przedstawionej powyzej klasyfikacji, z fluidyzacjq mamy do czyntenra,
gdy przez zlohe sypkiego materialu przeplywaptyn z prpdkoSci4mniejsz4 od wymaganej
do transportu,a wigksz4od dopuszczalneldla warstwy nieruchornej.Aby okre5licprzedzial
prgdkoSciplynu, w kt6rym wystEpujefluidyzacja, rozpatrzrnyprosty przyklad. W aparacte
o stalym polu powierzchni przekroju"f [m'] i perforowanymdnie mamy nasypan4warstwg
ziaren ciala sypkiego. ObjgtoSi zajqtqprz:z zloZe (objqto(i warstwy) oznaczmyprzez Dw
[ *'], a objqtoSi samych ziarenprzez u. [m'] .
o ggstoSci Pp [kg/m3]
Zaczynamy od dolu do gory przepuszczae przez aparat
"plyn(rysunek 2.2.I). Liniowa
z objqtoSciowymnatqzeniemprzeplywu wynosz4cyn V [m'/s]
szybkoSi przeplywu plynu przez kolumng (prgdkoSi pozorna - prqdkoSi odniesionado
przekroju aparatu)u lmls] bgdziewynosic:
a)

b)

c)
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Rysurrek2.2.1. Przeplywgazuw warstwiecz4stekstalych,a) warstwanieruchoma,b) zloZefluidalne,c) unoszenie cz4stekstalychprzezgaz
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V

(2.2.1)

f
Mierzymy roanicaciSnienpomiqdzyciSnieniemplynu pod przegrodqi nad ztohem.
Odejmuj4cod rnierzonejwielkoScispadekciSnieniana samej przegrodzieporowatej,
na warstwiematerialusypkiegoAp lPal.
otrzymamy
spadekciSnienia
plynowi, co
Przywzro5cienatgzenraprzeplywuwzrastaopor stawianyprzeplywaj4cemu
na warstwie
powodujezwiEkszenie
na zloLu.ZalehnoSc
spadkuciSnienia
spadkuciSnienia
plynu (u) przedstawia
rysunek2.2.2.PoczqtkowoczEczqsteczek
stalych(Ap) od prEdkoSci
steczki ciala stalegoutrzymywanese w bezruchusilami spojnoScii ciqzkoSci(odcinek
A_B).

LIk,

plynu
Rysunek2.2.2.Zalehnoicspadkuci5nienianazlolu od prEdkoSci

ZwiEkszajqc prqdkoSi plynu dochodzimy do momentu, w ktorym sila dynamicznego
oddzialywaniastrumienia gazu - sila dzialaj4cana zloZe jako calo5c (Apfl bqdzie r6wna
ciqzarowimaterialustanowi4cegozlohe,pomniejszonemuo silq wyporu:

L p f : u , ' P ' g - D ' P p ' g- u ' ( P - P , ) ' g

(2.2.2)

plynu [kg/*'], g - przyspieszenie
ziemskie [m/s2]
gdzie:p - gEstoS
c ziaren [kg/rn'], pp - gQstoSc

Nastgpujew6wczas uniesienie- ekspansjazloLa (tuk B-C-D na rysunku 2.2.2). Ale ponrewal sily spojnoSci(zlepiaj4ce czqstki) s4 za male, aby nadal utrzymywai cz4stki blisko
siebie,nastgpujeoddzieleniecz4stekod siebie.ObserwujemyspulchnieniezloLa.Poszczegolne ziarnazloZa s4 wprowadzanew ruch, przemieszczajesig wzglEdemsiebie. W punkcie D fluidyzacja jest zupelna i wszystkie cz4stki poruszaj4siE. Cz4stki ciala stalego nie
mogq jednak wydostai siq ponad warstwEfluidalnE poniewaZrzeczywistaprqdkoScgazu
nad warstw4jest mniejszaod prqdkoSciswobodnegoopadaniacz4stek.Cz4stki s4 uwiEsiQ wzglqdem siebie. Tak uformowana
zione w warstwie, a jednoczesnieprzemieszczajq
warstwa fluidalna przypomina wrzqcEciecz. Zachodzi w niej silne mieszaniesiE cz4stek
ciala stalego.Stan taki nazywamy fluidalnym. Stan ten charakteryzujesiq stalym oporem
przeplywu plynu; Ap - const (krzywa D-E) Linia przerwana pokazule czqsto spofykany
przebiegzmian c iSnienia.
W momencie,gdy prEdkoSiplynu w aparacieprzekroczyprEdkoSiswobodnegoopadania ziaren, nast4pi wywianie ziaren ciala stalego z aparatu. PrqdkoSi, przy ktorej ma
miejsceto zjawisko,nosi nazweprqdkoSciwynoszenia(u-,).Zjawisko to wykorzystujesiE
do transportupneumatycznegomaterialowsypkich. Stan fluidalny zaczynasiq od prqdkoSci
krytycznejut,, akonczy na prEdko5ciwynoszeniaLt,y,.
Krytyczn4 prgdko5d fluidyzacji Qt*,) definiuje sip jako najmniejszqprgdkoSi przeptywu plynu, przy ktorej uzyskujesiq stal4warto5i spadkuciSnieniana zloZuciala stalego.
Wystppowaniestaiej roZnicy ciSnienpod i nad z\oZemmozna tlumaczyc tym, 2e przy pod98

wyzszaniunatpzeniaprzep*ywuplynu, a tym samymjego szybkoSciliniowej (.Lt),zachodzt
jednoczesnezwiEkszaniesiQ objqtoSciwarstwy fluidalnej iodlegloSci miqdzy ziarnani
zloZa. W nastgpstwietego rzeezywistaprgdkoSi gazu pomigdzy ziarnamt zloLa (u,,), od
ktorej zaleZyopor warstwy,pozostajeniezmienna.
Gdy wielko5cziaren cialastalegonie jest jednakowa,to w z\oZufluidalnym moznawyroanic dwie pseudofazy:gqstqoraz rzadkq.CzpScdolna, ktora odznaczasiq od pozostalej
wyra2n4granic4 nazywanajest fazqgQst4.Faza rzadka sklada siq z cz4stekdrobniejszych,
kt6re podlegaj4stalewywiewaniu.
Jezeli zloZejestw miarEjednorodne,tzn. dowolny elementwarstwy fluidalnej,,wyjQty"
ze zlo4a ma to samo stqzeniefazy stalej, fluidyzacjq nazywamyjednorodn4. Fluidyzacja
ciecz4jest najczqsciejjednorodna.FluidyzacJagazemjest prawie w 100% przypadkow
niejednorodna.
Typowyrn zakloceniemfluidyzacji jest powstawanieduzych ppcherzygazu t towarzysz4cytemu nierownomiernyrozklad ziarenw zloZu (rysunek2.2.3). Gdy wielkoScpgcherzy gazu staje siq wsp6lmiernaze Srednic4aparatu,moze dojSi do tworzeniasip korkow
powietrznych(rysunek2.2.3.b)niekorzystniewplywaj4cychna zloZe.ZloZe jest pulsacyjrriepodrzucanezamiastr6wnomiernegomieszaniaziarenctalastalego.
b)

c)

Faza rzadka

Faza gqsta

Rysunek2.23.Zakloceniafluidyzac.ii:a) powstawanieduzychpEcherzygazu, b) pulsacja,c) kanalikowanre

CzEsto pojawia siQ teZ zj awisko kanalikowania (rysunek 2.2.3.c), szczegolmeprzy
Sciankachaparatui dla zlo2, w ktorych ziarna ciala stalego(naprzyklad cukru) ulegajEzlepianiu.Od dna do g6rnejgranicy zlolatworzqsiEkanaly,* kt6rych nie ma zraren.
Stopienj ednorodnoScifluidyzacji okreSlaliczba Frouda:
z

Fr-

uk,

(2.2.3)

I'd,.
rownejSredniejobjqtoSciwszystkich
gclzie:r/. - Srednicazastppczaziaren
[m] - jest to Srednicacz4stkio objEtoSci
ziarenw zloZu.

Je$li liczba Frouda odpowiadaj4cakrytycznej prqdkoScifluidyzacli jest mniejszaod jednoSci,to na ogol wystEpujefluidyzacjajednorodna,w przeciwnymrazie naleZyoczekiwai
fluidyzacji niejednorodnej,

2.2.2.Teoretycznewyznaczeniekrytycznej prQdkoScifluidyzacii
Jednym z wahniejszychparametrowzloZa ziaren,nieruchomegoi fluidalnego,jest porowatoSc t - objEtoSciowyudzial przestrzenimigdzyziarnowejw zloZu:
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(2.2.4)

gctzie:u,- objgtoScwarstwy [rrr3],'Dz - objgtoSdsamych ziaren [rnt].

Dla warstwy nieruchomej,zloZonejz ziarenkulistych o jednakowej Srednicy,niezaleLnie od ich rozrniaru,porowatoSi(e ) wynosiw przyblizeniu0,4.
Wraz ze wzrostemnatEzeniaprzeplywu gazu roSnieporowatoSi (e ) zloZa fluidalnego
(wzrastajego objgtoSc'Dwprzy stalej objEtoSciu.). Dla szybko6ciwynoszeniaLt,u,,,
moZna
przyiqc, 2e Dw>> 'tJz I t -- 1. Dlatego stan fluidalny moze wystqpowai w przedziale od
t - 0,4 do e: 1. WartoScite mogq byi rowniez przyipte,z niewielkim przyblizenierni dla
ziarenw formie wieloScianu.
SpadekciSnieniaprzy przeplywie przez zloZesypkiegomaterialumozna okreSlii, wykorzystuj4c doSwiadczalner6wnanie Leva:
Lp-

200.n.H0.u.(I-e)2.Q2
t?,

-3

(2.2.s)

d,.L
gdz ie: n
Ho
A

d y n a mi c z n al e p k o Sig a z u [Pa .s],
krytycznejprqdkoSciflLridyzac.ii[rn],
wysokoSczloLaodpowiadajqca
czynnik ksztaltuziaren- jest to wspolczynnikpokazuj4cylle razy powierzchniacz4stkijestwiqksza
od powierzchnikuli o tej sarnejobjEtoSci.

R6wnanie(2.25) jest slusznedla przeptywulaminarnogo,
w tym przypadkuliczba
kryterialnaReynoldsa(Re)definiowana
nastapujEco:
Re-

u.d".p,.

n

(2.2.6)

musibyi mniejsza
od 10.
Do wyznaczeniakrytycznejprqdkoSci(rtr) mozemy wykorzystai r6wnanie(2.2.2).
(u. - 1),,'(l- e)) oraz przedstawiaj4c
objgtoSizloZa
lJwzglEdniaj4c
definicjEporowatoSci
w postaciiloczynuwysokoSci
zloZai pola powierzchniprzekrojuaparatu(iJ,,= H,,.f ),
r6wnanie(2.2.2)przylmiepostac:
Lp f =Ho'f '(l-e)'(p-p,,)'g

(2.2.1)

.
Otrzymujemywi qc zaleZnoic
Lp-Ho.B.(l-s).(p-p,)

( 2 . 28 )

pocz4tkufuidyzacji(rownania2.2.5
w momencie
Porownuj4c
wartoScispadkuciSnienia
prqdkoSi
fluidyzacli:
i 2.2.8)otrzymujemyzaleZnolcnakrytyczn4

t t ?t ' . ( p - p , ) . s
Ilkr:ffi

(2.2.e)

Jak wynika z powyzszego rownania, dla danego materialu sypkiego i przy stalej
pocz4tkowejporowatoScizloZa(e), prpdkoSikrytycznaniezaleZyod wysokoScizloZa(Ho)
Uwidaczniasiq natomiastwplyw czynnikowzmieniaj4cychlepkoSi piynu (T), na przyklad
rodzajplynu, temperatura.
Do obliczenia urzEdzendo fluidyzacji koniecznejest znalezieniezalelnoScipomiqdzy
wlaSciwoSciami
fizycznymi plynu, szybkoSci4wywiewania i porowato5ci4zloZa.Tak jak
czgstoma to rniejscew praktyce,zalelnoScipowyZszes4 przedstawianew formie wykre100

s6w funkcji zmiennych bezwymiarowych. Przy rozpatrywaniu hydrodynamiki stanu
fluidalnego bardzo wygodne jest poslugiwaniesiQ zaleZnolci4graficznE pomiqdzy kryteriami Laszczenki(Ly) i Archimedesa(Ar):

L y - f (Ar)

(22.r0)

Laszczenki
obli czamyZE WZOTU:
Liczbqkryterialn4
I . t
rJ)/

ut'P?,

--

q.(p-P,)'8

(2.2rr)

Liczbq Archirnedesawyznaczamyz zaleZnoSct:

Ar-

,tl ' p,,'(p - p,,)' s

n'

(2.2.12)

cialastalego(p) jest duzo wiEkszaod gqstoScigazu(p),wyraZePrzyjrnujEc,2e gpstoSd
ulegaj4 uproszczeniu:
rriapowyZsze
Ly-

Ar-

,t'p,l

n'p's

d t , ' p r 'p

rl'

(2.2.r3)

(2.2.r4)

W literaturzespotykasiq czpstookresleniekrytycznejprgdkoScifluidyzacjiw postaci
rownarikryterialnychtypu Rek,= f (Ar), gdzieRet , j est l iczbqReynoldsaodpowiadaj
4c4
krytycznejprqdkoScifluidyzacji.Jednaz czgsciejcytowanychzalelnoicima postai:
Rrr, =

Ar

a,
rsoryt - *\7-l
t-

(2.2.Ls)

fluidyzacjimoznaobliczycna podstawie
Po wyliczeniuhczbAr i Re krytycznqprgdkoSi
r6wnania2.2.6.

2.2.3.Zastosowaniefluidyzacji w praktyce przemyslowej
Procesfluidyzacji charakteryzujesig wieloma zaletami.Ze wzglqdu na silnie rozwinipt4
powierzchniEzetkniEciafaz oraz dziqki stalemuodnawianiupowierzchnimiqdzyfazowejna
skutek intensywnegomieszania powstajq korzystne warunki do wymiany ciepla i masy.
Umozliwia to zastosowaniefluidyzacji w heterogenicznychprocesachchemicznych prowadzonychw ukladzie cialo stale - Edz, a zwlaszczaprzebiegaj4cychze znacznymefektem
cieplnym. Wazn4 zaletq fluidyzacji jest r6wnieZ latwoSc utrzymania stalych parametr6w
ciala stalego,poprzezwymianE czpsciwsadu, bez koniecznoSciprzerywaniaprocesu.Doskonale mieszanieumozliwia uzyskaniejednorodnej mieszaninykilku substancjio roZnych
wlaSciwoSciachfrzycznych.Fluidyzacjaumozliwia wymianq duzych iloSci ciepla (poprzez
wykorzystanieroZnicw pojemnoSciachcieplnych cial stalych I gazow).Te cechy fluidyzacji prowadzqdo wzrostu szybkoSciprzebieguproces6w,a zatemwzrostu wydajnoSciaparat5w.
Powylsze zalety pozwolily na zastosowaniefluidyzacji w duzej iloSci proces6ww ro2'
nych galpziachprzernyslu.Oto niektore z nich:
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l. Suszeniemineral6w,nawozow i produktow spoZywczych.
2. Reakcjecherniczne(na przyktadkatalitycznykraking wqglowodor6w, syntezachlorkSw
alkilowych, akrylonitrylu, produkcja bezwodnikaftalowego, reakcja FischeraTropscha
i inne).
3. Gazyfikacjapaliw stalych- wydobywaniewEglowodor6wz tupkow bitumicznych, zgazowanie wqgla w generatorzeWinklera (pierwsze zastosowaniefluidyzacli w praktyce
przemyslowej w roku 1926), spalanie wqgla w kotlach fluidalnych, pozwalaj4ce na
ograniczenieemisji tlenk6w azotui siarki.
4. Obrobkamineralow(produkcjawapnapalonego,redukcjatlenkow Zelaza,utlenianiemineral6w zawieraj4cychsi arkq, prazeniekoncentrat6wfl otacyjnych).
5. Adsorpcja(odzyskiwanieCSz,osuszaniegaz6w).
6. Powlekaniemetali warstwamiplastycznymi.
7. Mies zanie(proszki szklane,przemysl chemiczny i rnetalurgiczny).
8. Blanszowanieprodukt6wspozywczych.

2.2.4.Opis (wiczenia
Cel iwiczenia
Celem iwiczenia jest wprowadzeniew zagadnieniazwiqzanez fluidyzacjq oraz zapoznanieze sposobamiwyznaczaniapodstawowychwielko6ci charakteryzuj4cych
tE operacjq
j ednostkow4.
Zadania
Znalehc krytyczn4 prqdko5c fluidyzacji oraz prgdkoSi wynoszenia dla ciala stalego
wskazanegoprzez prowadzEcegocwiczenia.Por6wnai wielkoSci otrzymanedoSwiadczalnie z uzyskanymina podstawieobliczefiteoretycznych.
Aparatura
Zestaw do badania zjawiskafluidyzacji (rysunek2.2.4) sklada siq ze sprqzarki(1), na
kt6rej zamocowanyjest zaw5r redukcyjny (3) z manometramiwysokiego (2) i niskiego
ciSnienia(4), zaworu iglowego (5); manostatu(6); zaworu iglowego (7); rotametrow(8);
manometrurolnicowego (9); kolumn fluidyzacyjnycho rolnej Srednicy(10)

Ry s unek2. 2. 4 .S c h e rn azt e s ta w ua p a ra tu ry
d o badani azj aw i skafl ui dyzacj i
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Wykonanie iwiczenia
Eksperymentalnebadaniezjawiska fluidyzacji naleZywykonai dla jednego rodzaju ciala
stalego w dwu kolumnach o rolnej Srednicy.Rodzaj cralastalegoora7.rotametr wskazuje
prowadz4cycwic zenia.Na pocz4tku naleZywykonac pomiary dla kolumny bez zloZa ciala
stalego.W tym celu naleZy.
1. Wl4czyc sprqzarkgpowietrza i naladowai do ciSnienia0,5 MPa. SprEzarkapowinna
automatyczniewyl4czycsiq po osi4gnigciuciSnieniaokolo 0,6 MPa. Ustawic ci$nienie
zaworuredukcyjnego(3) w sprQzarce.
na wyjSciurowne 0,1 MPa, przezwkrEcenie
2. PolEczyi strumiengazu z pierwsz4kolumn4.
3. Odkrgcajqc zawor iglowy (5), ustalidprzeplyw gazutak, aby przez manostat(6) wyplywaly poj edynczepqcherzykr gazLL.
4. NastqpnieodkrqcajEc zawor (l), ustalidprzeplyw gazuprzezrotametr.
(Jwaga;przeplyw ustalat tylko przez odkrqcaniezaworu (7). Nalezy unikat zmniejszania przeply*r, na przyklad po to, aby iciile ustalicpolozenie rotametru.
5. Pocz4tkowo wskazania ply"wakaw rotametrze przy kolejnych pomiarach powinno
zrnienraisip o 2 kreski (co najmniej do l0 na skali przyrzqdu),a nastEpnieco 5 kresek.
Stale kontrolowac pracQ manostatu i w razie zaniku wyplywaj4cych pEcherzyk6w
powietrzazwiqkszycprzeplyw gazuprzezwiEkszeodkrqceniezaworu (5).
6. Przy kazdym polozeniu plywaka w rotametrzenotowac rolnicq ciSnief,powstal4 na
tkaninie - perforowanejprzegrodziekolumny. Wyniki wpisywac do tabeli 2.2.1.
potniarowfl uidyzacji cialastalego
Tabela2.2.1.Wyniki eksperyrnentalnych

Lp

Wskazania
rotametru

dp samej
tkaniny
l mm H z Ol

/p tkaniny i zloLa

Przeply,vpowietrza

lmm HzO]
Pomiar I

Pomiar 2

S redni a ldrn3/rninl

Im/s]

Op6r (Ap)
zloZa
lmm HzO]

Kolumna 1

Kolumna2

przegrodykolumnydla calegozakresuwskazanrotame'
7. Po wykonaniucharakterystyki
tru zakrqciczawory(5) i (7).
ciala stalegowybranegodo
8 . Odwazyi na wadzetechnicznej50-70 g rozdrobnionego
badaniafluidyzacjii wsypai go do kolumny.Zmierryc wysokoic zloLa. Zanotowa(
- wartoScite podanes4
nazwecralastalego,Srednicgziaren(frakcjq) oraz ich gqstoSd
na pojemnikuzbadan4substancjE.
samejprzegrody,nvykonacpo9 . Analogicznredo wykonanejwczeSniejcharakterystyki
miar (punkty3-1) dla kolumnyze zloaemciala stalego,staraj4csiq, aby spadekciSnienia byl mierzony dla tych samych przeplyw6w.Obserwowaczmiany zachodzqce
w zloZucialastalego.
1 0 . Pomiar wykonai dwukrotnie.Kazdorazowopo skoficzeniupoprzedniegopomiaru
lekko stukn4i kolumng,aby doprowadziczlo\e do stanuwyjSciowegoprzedpomiapomiarowwsypacziarnocialastalegoz powrotemdo pojemnika.
reffr.Po zakot''rczeniu
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11. Wykonai badanie fluidyzacji tego samegociala stalego w drugiej kolumnie (wedlug
punkt6w 2-10).
L2. Zmterzyc SrednicQwewnqtrznqobu kolumn i temperaturggazu (temperaturapowietrza
w pracowni). Z l<rzywychkalibracyjnych rotametrow odczytac wartoSciprzeplywow
objqtoSciowychodpowiadaj4cychpolozeniomplywaka rotametru nastawianymw ezasie pomiar6w.
Opracowanie wynik6w fluidyzacji

1 .Narysowac, dla kazdej kolumny, wykres zalelnoici spadku ci$nienia (Ap) na zloZu od
szybkoSciprzeptywu powietrza [m/s] przez zloZe.W tym celu naleZyspadekciSnienia
Ap na zlohu z tkanin4 (warloSi Srednia)zmniejszyc o wielkoSi spadku ciSnieniana
samejtkaninie.Liniow4 szybkoSiprzeplywupowietrzaobliczycz r6wnania(2.2.1).
2 . Na podstawie sporz4dzonychwykres6w okreSlii prEdkoSi krytycznE Qtr,,),tak jak na
rysunku2.2.2. Do dalszychobliczeriwyznaczycSredni4wartoSi prpdkoScikrytyczneJ.
3 . Wyliczyc kryterium Laszczenkt (2.2.11) dla prqdkoSci kryfycznej (doSwiadczalnej)
i odszukal z rysunku 2.2.5 zalelnoScikryterium Laszczenkiod kryterium ArchimedeJ

sa,wartoSc
liczbyArchimedesa
dla e = 0,4.
1E+5

1E+4

1E+3

1E+2

1E+1
)\
J

0.1

1E-2

1E-3

1E-4
1E+1

1E+2

1E + 3

1E + 4

Ar
rrri Ed z Ii
y c z b a rnLr a szczerrki
i A rchi medesa
Ry s unek2. 2. 5. Z a l e 2 tro S6
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1E+5

1 r

r

Itr'+o

1E+7

4. po wyznaczeniuliczby Archirnedesa,obliczyi Sredni4warto5cSrednicyziaren zloZa
(na podstawierownania 2.2 12) Porownac z wartoSci4odczytan4z etykietypojernnika
z ziarnernciala stalego.
5. Z wykresu zaleZno$cikryteriow Ly - f(Ar) znaleLcwartoSckryteriutn Laszczenkidla
t: I (dla liczby Archirnedesaokreslonejw punkcie3) i obliczycprqdkoScwyrroszenta
(na podstawier6wnania2.2'II).
tL,"r,,
6. N; podstawie r6wnania (2.2.2) okreslic crqZarziaren w zIoZu (r6wny iloczynowi
zmierzonq(Gr.=rtt'g)
G,= Apl). Porownaiz wartoSci4
1 . Wyniki umiesciiw tabeli2.2.2.
Dane potrzebne do przeprowadzenia powyzszych obliczen (dotyczqcegqstoici i lepkoScipowietrza)znajdri tt siq vt tabeli 2.2.3.
fl u i d y z a c j b
i a d a rre gcoi a l astal ego
Ta bela2. 2. 2.P ar a mc try
KrytycznaprqdkoScfl uidyzacji rri,

Invs]

Naz wac iala
stalego

P rqdkoS c
CiqZarzloLa
w ynoszeni a
G*
ll nry,,

Kolumna
II

I

S redni ca
ziaren d,

WartoS6
S redni a

Irn]

lrn/sl

tN l

' 105Pa
p o w i e t r z a p o cdi S n i e n i e rl n
T a b e l a2 . 2 . 3 .W l a 5 c i w o S sc ui c h e g o
Temperatura

GgstoS6

LepkoS c

["c]

Ikg/m3]

[ 0-5Pa's]

0

1,293

1,717

10

1,247

1,166

20

1,205

1,815

30

I,165

1,864

40

1,913

50

1, 1 2 8
1,093

60

l,060

2,011

1,962

2.2.4.SymbolewielkoSciuzywanychw rozdziale2.2
Ap

rolnica ciSnieri,

p

gqstoSi ziaren,

Ps

gEstoSigazu,

Pp
t

gqstoS6Plynu,
porowatoS(,zloZa,

Tl

dynamicznalepkoS6gazu,

O

czynnik ksztaltu,
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Ar

liczba Archimedesa,

d,

Srednicazastgpczaziaren ciala stalego,

f

pole powierzchniprzekroju,

Fr

liczba Frouda,

I

przyspieszenie
ziemskie,

G,

ciplar ziaren w zlozu,

H0

wysokoSc zlo2aodpowiadaj4cakrytycznej prqdkoScifluidyzacji,

Ly

hczba Laszczenki,

ttx

masa,

Re

liczba Reynoldsa,

Rew

liczba Reynoldsaodpowiadaj4cakrytycznejprgdkoScifluidyzacji,

U

liniowa srybkoSc przeplywuplynu przezkolumnq(prqdkoSipozorna),

ttk,

krytyczna prgdkoSi fluidyzacji,

Lt',v),n prgdkoSi wynoszenia,
V

objqtoSciowenatqzenieprzeplywuplynu,

u,u

objgtoSi warstwy ciala stalego,

D.

objqtoSi samych ziaren ciala stalego,
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